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Bu tebliğde Ehl-i Kitab terkibi Kur'an ve İslam geleneği açısından ele asonra bu terkibin kapsamına ağırlıklı olarak giren Yahudi ve Hıris~
· tiyanların, Hz. Peygamber'in din olarak tebliğ ettiği mesajıyla uyuşmayan,
inançları öncelikle Kur'an açısından irdelenecektir. Sonra söz konusu iki dinin müntesiplerinin İslam mesajına uymayan bazı anlayışlarıyla ilgili olarak
kelamcıların yaklaşımları özetlenecek ve neticede Ehl-i Kitab'ın itikadi. durumuyla ilgili Kur'an ayetlerinden hareketle bir genel değerlendirmeye gidilecektir.
lındıktan

Ehl-i Kitab Tabiri

Bu tabirin "ilaru bir kitaba inananlar" anlamına geldiği bilinmektedir.
Kur' an' da Ehl-i Kitab ayrıca "kendilerine kitap verilenler," 1 "kendilerine kitap verdiklerimiz"2 ve "kendilerine kitaptan bir pay verilenler" 3 şeklinde de
tanımlanmaktadır. Öte yanda Kur'an'da Yahudilerin "yehı1d," Hıristiyanla
rın da "nasara" kelimeleriyle tanımlandığı görülmektedir.4 Müslümanlar da

•

İslam Araşhrmalan Merkezi (İSAM)

Bkz. Bakara 2/101, 144, 145; Al-i imran 3/19, 20, 100, 186.
2

Bkz. Bakara 2/121, 146.

3

Bkz. Al-i İmran 3/23; en-N isa 4/44.

4

Bkz. Muhammed F, Abdülbaki, el-Mu'cemü'l-müfelıres li elftizi'l-Kur'fin-i'l-Kerim, Kahire
19500İstanbul1404/1984, "Yehud", "Nasara" maddeleri.
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ilahi bir kitaba inanıyor olmakla birlikte "Ehl-i Kitab" terkibinin Müslümanların dışında ilahi vahiy kaynaklı bir kitaba sahip bulunan in~ç gruplarını
tanımladığı unutulmamalıdır.s Dolayısıyla bu terkip Gayr-i Müslimleri ifade
etmekiçin kullanılmaktadır.
Ehl-i Kitab Tabirinin Kapsamı

Bu tabirin kapsamına açıklık getirebilmek için kimlere ilahi kitap verildiğini tespit etmek gerekir. Kur'an'da bazı peygamberlere kitap, bazılarına
da zebur ve suhuf verildiği, Nuh ve İbrahim soyuna peygamberlik ve kitap6,
Musa'ya ve Isa'ya kitap, Davı1d'a Zebur, İbrahlm ve Musa'ya suhuf indirildiği7, ayrıca hadislerde Adem' e, Şit' e ve İdris' e sayfalar verildiği belirtilir.8
Ancak Kur' an' da bütün peygamberlerin isimleri verilmediği gibi9, hangi
toplurnlara hangi peygamberlerin gönderildiği de tamamen belirtilmemiş,
her topluma peygamber gönderildiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla Ehl-i Kitab
terkibinin muhtevası da yine' Kur'an'da verildiği kadarıyhı. Hz. Muh~
rrı:ed' den önceki peygamberler ve onların ü:mmetlerine dair bilgilerle belirlenmiştir.

Kur'an'da her topluma peygamber gönderildiği, "Her ümmetin bir pe-ı;
gamberi vardır." 1 D; "Her toplumun bir yol göstericisi vardır." 11 ; "Andolsun biz,
her millet içinde: "Allah'a kulluk edin, şe-ı;tandan kaçının" diye bir elçi gönderdik."12 ve "Biz seni gerçek ile birlikte müjdele-ı;ici ve uyancı olarak gönderdik. Her

5

Ehl-i Kitab terkibinin Kur'an'daki kullanımlan için bkz. Remzi Kaya, "Ehl-i Kitap", Türkiye Diyaııet Vakfı İslam Aıısikolpedisi (DİA), X, 516. Bu tebliğde Kur' an' da takdim edilen Ehl-i
Kitab anlayışının oluşturulmasında söz konusu maddeden
"Ehl-i Kitap", DİA, X, 516-519).

6

yararlanılrnışhr

(Rernzi Kaya,

en-Nisa 4/54; el-Hadid 57/26.

7

Bkz. M. F: Abdulbili, el-Mıı'cem, "Kitab", "Suhuf', "Zebfu" rnd.leri.

8

İlgili hadis için bkz. Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul, ts., VIII, 5768-5769; Ayn-

9

en-Nisa 4/164.

10

Yı1nus

n

er-Ra' d 13/7.

12

en-Nahl16/36.

ca bkz. Rernzi Kaya, "Ehl-i Kitap", X, 517.
10/47.

/
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ayet-

lerle dile getirilmiştir.
Aktardığımız son ayetten hareketle, peygamberimizden önce de her milIete bir uyarıcı yani peygamber gönderildiği kabul edilmiştir.l4 Bunun yanında Kur'an'da: "Andolsun senden önce, evvelki (millet)lerin kolları içinde de elçiler gönderdik'' 1s şeklinde bir ayet de dikkat çekmektedir. Ayette yer alan
"evvelkilerin kolları içinde" ifadesine değişik anlamlar verilmiştir. Taberi,
söz konusu ifadenin "evvelki ümmetlerde" şeklinde anlaşılacağını, çünkü
ümmetierden her. birine "kol" denilebileceğim ileri sürmüş 16, Matür!d! ise
evvelkilerin fırkaları veya cemaatleri anlamına geleceğini belirtmiştir17.

Bu durumda ilgili ayet, genel ~amda ümmetiere olduğu gibi onlara
tabi olan, onları oluşturan ve nüfuzları altında bulunan kabilelere de pey13

Fam35/24.

14

Muhammed b. Cerir et-Taberi, Cilmi'u'Hıeı;ilnfi tefslri'l-Kur'iin (nşr. Mahmud Muhammed
Şakir ve Ahmed Muhammed Şakir), Kahire 1955-60, XXII, 130; Aynca Bkz. Muhammed b.
Muhammed el-Matüridi, Te'vlliitü'l-Kur'iin, Haa Selim Ağa Ktp. No. 40, vr. 603a. Nitekim
Abdülkahir el-Bağdadi Allah'ın bir kavim dururken diğerine, tek bir kavıne iki peygamber birden veya aynı anda bir peygamberi bir kavıne diğerini de diğer bir kavıne göndermesinin caiz olduğunu belirimiş, aynı zamanda tek bir kavıne iki peygamber gönderdiği
takdirde ikisinin de şer'! hükümlerde ittifak halinde olmalarının gerekliliğini vurgulamış
m. Eğer iki peygamber farklı ümmetiere gönderilirse helal-haram gibi konularda şeriatla
rının f\lrklılığının caiz olacağını, ancak aklın gerekli gördüğü konularda ihtilaflarının tecviz. edilemeyeceğini belirtmiştir. O, Hz. Adem'in kendisini idrak eden· tüm evlatlanna,
İdris'in çağdaşlarına, NUh'un çağdaşlarına ve tufan olayından itibaren kendinden sonraki
peygamberin zamanına kadarki tüm insanlara, İbrahim'in tüm insanlara ve peygamberimizin de Hıristiyanlarm iddia ettikleri gibi İsrailoğulları'nın dışında sadece Araplara deL
ği!, çağdaşlan ve ·kendisinden sonra kıyamete kadarki insan ve cinlerden herkese gönderildiğini ifade etmiştir (Usuluddin, s. 163-164). Kadi Abdülcebbar da, "Allah Taaııı, belli bir
şahsı peygamber olarak göndermek dirliğimize uygun olsaydı a}rnen o zab, iki şahsı göndermesi haynmıza olsaydı. ikisini, cemaat halinde peygamber göndermesi uygun olsaydı
cemaat halinde, yine o cemaati tek tek göndermesi uygun olsaydı onları tek tek peygamber olarak gönderirdi. Bizim yararımız açısından eşit olduktan sonra O, faziletli olan yerine daha faziletli olanı göndermek zonında değildir." diyerek, hangi kavıne hangi peygamberin gönderildiği hususu üzerinde durmaktan ziyade, peygamber göndermekte kulun yararının gözetildiği prensibine vurgu yapmıştir (Kadi Abdülcebbar, Abdullah b.
Ahmed, Şerlıu'l-usuli'l-lıamse, (nşr. Abdülkerim Osman), Kahire 1384/1965, s. 575-576).

ıs

16
17

el-Hicr 15/10.
Taberi,

Ciinıi'u'l-beyiin,

XIV, 8.

Matüridi, Te'vlliit, vr. 384a.
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gamber gönderildiğini ifade etmektedir. Bu konuyla ilgili olarak: "Eğer biz dileseydik her k(lsabaya bir uyancı gönderirdik." 18 şeklindeki ayet de çeşitli açılar
dan değerlendirilmiştir.
Söz konusu ayeti "Ey Muhammed! Eğer _biz isteseydik, sana yüklediği
miz tebliğ emrini ve onu y~rine getirme işini başkasına· da verirdik, bu sana
tümünü üstlenmekten daha kolay olurdu" veya "Seninle ayru zamanda baş
ka birini de risa.Iet için seçer ve başka şehirlere gönderirdik. Fakat böyle
yapmadık, insanlar arasında bu görevi sana ait kıldık" 19 şeklinde anlayanlar
olduğu gibi Allah'ın, her bel~eye peygamber göndermek yerine Hz. Muhammed'i tüm insanlığa göndermekle onun konumunu yücelttiğini belirtenler. de olmuştur20 .
Burada konumuz açısından dikkat çeken bir diğer nokta, her kasahaya
peygamber gönderilmediği hususudur. Allah dileseydi şüphe yok ki bunu
yapardı, fakat ayet-i kerime Allah'ın bunu yapmadığını da ifade etmektedir21. Öte yandan Kur'an'da "Rabbin, kendilerine ayetlerimizi okuyan bir pey. gamberi meınleketlerin ana merkezlerine göndennedikçe, o nıeınleketi heltık edici değildir."22 mea.Iindeki ayeti de konumuzia ilgili olarak değerlendirmek durumundayız.

Söz konusuifadede peygamberimize hitap edildiği, "memleketlerin ana
merkezi"nden de Mekke şehrinin kastedildiği, çünkü Mekke'nin, etrafındaki

18

19
20

el-Furkan 25/51.
Matüridi, Te'vlliit, vr. 520a. Taberi de aynı izahı yapmıştır (Taberi,

Climi'ıı'l--beyiiıı,

XIX, 23.).

Zeınahşeri, Muhammed b. Ömer, el-Keşşlif 'an hakii'ikı ğavlinıizi't-tei!Zll ve. 'ııyuııi'l--eklivil fi

viicuhi't-te'vll, Beyrut 1366/1947, lll, 101; Tabersi, Ebil Ali el-Fazl b. Hasan, Mecnıe'ıı'l
beyliıı fi tefsiri'l-Kıır'liıı (nşr. Haşim er-Resı1İ el-Mahallati-Fazlullah et-Tabatabai), Beyrut
1406/1986, VII, 237; Fahreddin er-Razi, Muhammed b. Ömer, Mefiitilııı'l-gayb (et-Tefsirü'lkebir) (nşr. M. Muhyiddin Abdülhamid}, Kahire 1934-62, XXIV, 99; İbn Kesir, İsmail b.
Ömer b. Kesır, Tefsirii'l-Kıır'lini'l-'azinı (nşr. Yilsuf Abdurrahman el-Mar'aşli), Beyrut
1988/1408, lll, 334.

Matüridi, Te'vlliit, vr. 520a; Fahreddin er-Razi, Meflitilııı'l-gayb, XXIV, 99.
22

el-Kasas 28/59.
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beldelere göre büyük bir merkez teşkil ettiği belirtilmiştir23 • Aynca dünyadaki diğer memleketlerin merkezini teşkil eden büyük yerleşim yerlerinin de
kastedilmiş olması mümkündür24 • Bu bilgilerden hareketle ayette doğrudan
Mekke'ye işaret edilmiş olsa bile, peygamberlerin kimsenin bulunmadığı
tenha yerlere değil, tebliğlerine imkan sağlayacak, bulunduğu yörede merkezi bir konumda olan yerleşim bölgelerine gönderildiği sonucunu çıka.n:nak
mümkündfu25. Neticede Kur'an da isimleri tek tek verilmese de, her ümmete
peygamber gönderildiği ve onlara kendi lisanlarıyla hitap edildiği prensibine vurgu yapılmıştır.
Konuyla ilgili bütün ayetler göz önüne alındığında, Allah'ın geçıniş milletierin çeşitli kolları ve kabilelerine Var)Ilcaya kadar elçiler gönderdiği, ama
bundan her memlekete, her kasahaya peygamber gönderildiği sonucunun
çıkarılamayacağı, en azından peygamberlerin gönderildiği yerierin onun tebliğ faaliyetlerine müsait vaziyette merkezi bir konumda olduğu, gibi genel
prensibe ait bir takım iç aynntılar belirginleşmektedir. Ancak Kur'an'da
muhtelif ayetlerde bazı peygamberlerin isimleri zikredilmekle 26 birlikte:
"Anda lsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıs~alarını anlattığımız kimseler de var, durumlannı sana bildirmediğimiz kimseler de var."Tl
23

Taberi, Canıi'u'l-beıJaıı, XX, 95-96; Matüridi, Te'v!lat, vr. 547b; Zemahşeri, el-Keşşaf, III, 175;
Tabersl, VII, 407; Fahreddin er-Razi, Mefdtilıu'l-gayb, XXV, 4-5; İbn Kesir, Tefsirü'l-Kur'dıı,
III, 407.

24

Tabersl, Mecnıe'ıı'l-beydıı, VII, 407.

25

Muhammed Hamidullah: "Dünyamız gibi kürevi cisim üzerinde her hangi bir nokta mer- ·
kez hizmeti görebilir. Fakat yeryüzünün her yanı yaşanabilir yerler değildir. Evvela su ile
kaplı bölgeleri, dağlan ve buzlada kaplı kutuplan bir kenara itmek icab eder. Kalan topraklar, yer küresinin bir yansmda bir kısmı, diğer yansmda bir kısmı olınak üzei:e ikiye
aynlınıştır. Ancak seçimin, daha geniş ve daha çok insanı barındıran "eski dünya" üzerine
düşmesi gerekmekteydi. Gerçekten de seçimin teveccüh ettiği Dünya yan küresinde, üç kı
tarun yani Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarnun keşistiği yerlerde bir nokt~ bulınak için haritaya bakalım: Hemen gözümüze çarpan, Asya'nın olduğu kadar Avrupa ve Afrika'nın da
yanı başındaki Arabistan yanmadası olacaktır." şeklindeki ifadelerinden sonra Mekke,
Medine ve Tiiif şehir devletleri hattında Mekke'nin ilahi vahye mekan olarak seçilınesini,
coğrafi, sosyolojik ve Kabe'nin orada bulunması sebebiyle dini ve ticari faktörlere
temellendirir. Bkz. Hamidullah, Muhammed, İsldnı Peygamberi (tre. Salih Tuğ), İstanbul
1991, I, 18-26.

26

Bkz. en-Nisa 4/163; el-En'am 6/84-89; el-Enbiya 21/85, 86; eş-Şu' ara 26/124-125; 142-143;
177-178.

27

el-Mü'min 40/78; aynca bkz. en-Nisa 4/164; ez-Zuhruf 43/6.
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huyurulmak suretiyle bilgimizin
tine de işaret edilmiştir.

dışında

kalan peygamberlerin mevcudiye-

Kur'an'a Göre Allah Kahndan İndirilmiş Kitap ve Sahifeler
Kur' an' a göre Allah katından indirilmiş, hükümleriyle amel edilmesi gereken Kur'an dışında iki kitap (Tevrat ve İncil) vardır. Kur'an'daki Ehl-i
Kitab tabiriyle de bu kitapların muhatabı olan Yahudilerle Hıristiyanlar kastedilmektedir. Ehl-i Kitab terkibinin geçtiği ayetleri "Kitap yalnız bizden önceki iki tapluluğa indirildi" 28 mealincieki ayeti göz öniine alarak tefsir eden ilk
müfessirler de bununla Yahudi ve Hıristiyanların kastedildiğiru ifade etmiş. lerdir.29
Kur'an'da "önceki sahifeler,'' 30 "öncekilerin kitapları"3ı ifadeleri bulunmakta, ikincisiyle Hint kutsal kitaplarının kastedilmiş olabileceği ileri sürülmektedir.32 Yine "Deyiniz ki: Biz Allah' a, bize indirilene, İbrahlrn, İsmail,
İshak, Ya'kub ve Ya'kub oğullarına indirilenlere, Musa ve Isa'ya verilenlere,
rableri tarafından (diğer) peygamberlere verileniere iman ettik"33 mealincieki
ayetler de pek çok peygambere vahiy gönderildiğini ifade etmektedir. Ancak
. Kur' an' da bunların sadece bir kısmı hakkında bilgi bulunmaktadır.

Hz. Musa ve ondan soma İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerin
tebliğ ettikleri ilahl kitap Tevrat'tır.34 Hz. Davud'a Zebur, Hz. Isa'ya "içinde
hidayet ve mri bulunan"3S ve kendisiyle hükmedilmesi istenen36 İncil verilmiştir.

2S

el-En' am 6/156.

f-9

Taben, Cfimi'u'l-beıJfin, VIII, "69; İbn Kesir, Tefsirıı'l-Kur'an; II, 44; Millnammed b. Ali b.
Muhammed b. eş-Şevkani, Fetlıu'l-kadir, Kahire 1931, II, 171-172.

30

el-A'la 87/18.

31

eş-Şu' ara

32

Rernzi Kaya, "Ehl-i Kitap", X, 517.

26/196.

33

el-Bakara 2/136; Aı-i İmran 3/84.

34

el-Maide 5/44.

35

el-Maide 5/46.

36

el-Maide 5/47, 68.
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İslam'ın Yayılmasıyla Ehl-i Kitab Tabirinin Kapsamının Genişlemesi
İslam'

myayılmasıyla birlikte Ehl-i Kitab sadece Yahudi ve Hıristiyanla

n ifade eden bir tabir olmaktan çıkmıştır. Bunun temel sebeplerinden biri
Kur' an' da Yahudilikve Hıristiyanlığın dışında Sabiilik, Mecfisılik gibi başka
. dinlerden de söz edilmesi ve bu dinlerin kendilerince bir kitaba sahip bulunmasıdır.

· Kur'an'da İslam'ın dışında Hanillik, Yahudilik, Hıristiyanlık, Sabiilik ve
Mecfisilik'ten bahsedilmektedir.. Hanif kelimesi İslam'ın eş anlamlısı şeklin
de ve Hz. İbrahlm ile ilgili olarak zikredilmekte olup, Sabiilik ve Mecfisilik
ise sadece ismen geçmekte, inanç esaslarından ve peygamberlerinden söz edilmemekte, kutsal bir kitaba sahip olup olmadıklarından bahsedilmemektedir.37
s abiilik

Kur'an'da

adı

geçen Sahillik'le ilgili olarak ayet ve hadislerde bir bilgiye
rastlanılmamaktadır.3B An'cak Abdullah b. Abbas' a göre Sabiilik Hıristiyanlı
ğın bir mezhebidir. Onlann kestikleri yenmez ve kadınlanyla evlenilmez.39
Bir başka rivayete gÖre İbn Abbas Sabiilerin Yahudilikve Hıristiyanlık arasında bir grup olduğunu belirfu.40
Hasan el-Basri ise Sabillerin Mecılsiler' e benzediklerini söyler. Ona göre.
Sabiiler meleklere tapar, Zebur okur ve kıbleye doğru namaz kılarlar.41 Ebu
Hanife ve Ahmed b. Hanbel Sabiileri Ehl-i Kitab'dan sayarken, İmam Ebu
Yusuf ve İmam Muhammed gibi bazı fakihler bunları Ehl-i Kitab' dan
37

Rernzi Kaya, "Ehl-i Kitap", X, 517.

38

Bkz. Bakara 2/62; el-Miiide 5/69; el-Hac 22/17.

39

Kurtubi, Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed, ei-Cılnıi' li-alıkıimi'l-Kur'ıin (nşr. Ebu İshak
İbrahim), Kahire 1386-87/1966-67, I, 434.

40

Esiruddin İbn Hayyan, et-Tefslrıı'l-keblr el-Mıısemma bi'l-bahri'l-mu/ıit, Riyad, ts., I, 239.

41

Taberi, Cıimi'u'l-beyıin, I, 319; Kurtubl, el-Cıinıi' Ii-Ahkıimi'l-Kur'ıin, I, 434. Kur'an'da adı
geçen Sahiller'le ilgili daha geniş bilgi için bkz. Şinasi Gündüz, "Kur'an'daki Salılllerin
Kimliği Üzerine Bir Tahlil ve Değerlendirme", Türkiye 1. Dinler Tarihi Araştımıaları Sempozyunııı (24-25 Eylül1992), Samsun 1992, s. 43-81.
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saymaz. Ancak bu iki alimin Ehl-i Kitab' dan saymadığı Sahiller Harraniı
yıldızlara tapan putperestler olup Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel'in Ehl-i
Kitab kabul ettiği Sahiller ise ilk dönem İslam kaynaklannda Yahudilikve
Hıristiyanlığın bir me~ebi kabul edilen gerçek Sabilliğe mensup olanlardır.
Dolayısıyla hukukçulann kendi muhitlerinde karşılaştıkları Sabii grupları
farklı inançlara sahip gf?rmeleri sebebiyle onlarla ilgili değişik görüşler ileri
sürdükleri anlaşılmaktadır.42
Mecôsilik
Kur' an' da bir yerde Mecı1silerden bahsedilmekte43, fakat haklannda daha fazla bilgi verilmemektedir. Erken dönem Müslüman aiimlerin çoğunlu
ğu Mecı1sileri Ehl-i Kitab'dan saymaz. Ancak bir taraftan Hz. Peygamber'in
"Mecusilere Ehl-i Kitab muamelesi yapınız" dediği rivayet edilirken44, diğer
taraftan onun Mecı1siler'in kestiklerinin yenilmesini ve kadınlarıyla evlenmeyi yasakladığı da rivayet edilmektedir. Mecı1siler'in Ehl-i Kitab'dan olduğunu söyleyen Hz.Ali de şirkleri sebebiyle kestiklerinin yenilmesinin ve
kadınlarıyla evlenilmesinin Müslümanlara yasaklandığını belirtir. Müslüman aiimler kendiler:irie suhuf verilmesi sebebiyle onları Ehl-i Kitab statüsünde görmekle birlikte, beprtilen. hususlardan ötürü Müslümanların onlarla
münasebetlerine sınırlama getirmişlerdir.4S
Ayetlerdeki açık ifadelerden46 hareketle Yahudi ve Hıristiyanların Ehl-i
Kitab olduğu konusunda İslam aiimleri arasında görüş birliği vardır. Hanefi
fakihleri, kendilerine birer ilaru mesaj olarak Zebı1r ve suhuf gönderilenleri
de Ehl-iKitab sayarken "Kitap yalıiız bizden' önceki iki topluluğa indirildi"47
mealindeki ayeti delil gösteren ve bazı peygamberlere vahyedilen kitap ve
sayfaların hüküm değil öğüt ve hikmetler ihtiva ettiğini ileri süren çoğunluk

42

Bkz. Ahmet Özel, "Gayri Müslim", DİA, XIII, 418.

43 ·
44

Malik b. Enes, el-Muvatta', (nşr. M.F. Abdülbiiki), Kahire 1384tııİstanbul1981, I, 278.

45

Rernzi Kaya, "Ehl-i Kitap", X, 517.

el-Hac 22/17.

46

Bkz. Al-i İmriin 3/65-67; el-Miiide 5/68.

47

el-En'iim 6/156.
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bunları

Ehl-i Kitab kapsamında kabul etmez. Esasen ne Hz. Peygamber zamanında ne de daha sonra bu kitap ve sayfalara inanan bir inanç grubunun
varlığı da bilinnıemektedir.4S
Kur'an Ehl-i Kitab terimini, vahiy yoluyla nazil olınuş-Tevrat, Zebur ve
İncil gibi- kitapları bulunan Yahudi ve Hıristiyanları müşriklerden ayırt etmek için kullanmıştır. Hz. Peygamber döneminde kitap ehli denilince genellikle Yahudiler ve Hıristiyanlar kastedilmişken daha sonraları bu ibare
Sabillere de teşmil edilıniştir. Ancak Sabillerin Hz. Peygamber döneminde
Arap yarımadasında tanındıklarına dair bir bilgimiz yoktur. Dolayısıyla
Sabil adı altında Kitap ehli muamelesine tabi olan bir zümreden de bahsedilınemektedir.

İslam fakihleri Ehl-i Kitab deyince kimlerin anlaşılınası· gerektiği husu-

sunda iki farklı görüş ileri sürmüşlerdir: Hanefilere göre Ehl-i Kitab ilam bir
dine inanan ve Allah'tan kendilerine indiriliDiş bir kitabı bulunan zümrelerdir. Bu sebeple Tevrat, İncil ve suhuflara inananlar da Ehl-i Kitab' dırlar.
Bundan dolayı Hanefilere gö:re bu tabir sadece Yahudi ve Hıristiyan!~ içi
kullanılınış olamaz. Şafii ve Hanbeliler ise Ehl-i Kitab tabirinin sadece Yahudi ve Hıristiyanlara şamil olduğu diğer kitap ehlini ifade etineyeceği görüşündedirler.49 Bu görüşe uygun olarak uygulamada kitap ehli teriminden
daha çok Yahudi ve Hıristiyanlar anlaşılınıştır.
Ehl-i Kitab 'ın Temel İnanÇları

Ehl-i Kitab'ın en temel özelliği, ilam vahiy kaynaklı bir kitaba sahip bulunmaları olduğuna göre, onların öncelikle özü tevhide dayalı bir tanrı inancını benimsemiş alınası gerekiyor. Nitekim Kur' an' da "Şüphesiz iman edenler;
yani Yahudilerden,

Hıristiyanlardan

ve Sabillerden Allah'a ve ahiret gününe hak-

kıyla inanıp

salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar
her hangi bir korku yoktur ... "so buyurulmaktadır.

vardır.

Onlar için

48

Bkz. Ahmet Özel, "Gayri Müslim", DİA, XIII, 418.

49

Remzi Kaya, Kur'un-ı Kerime Göre Ehl-i Kitab ve İs/tim: Elıl-i Kitap, Dinler ve İsitim Dini, Ankara 1994, s. 122-124.

so

el-Bakara 2/62; krş. el-Maide 5/69, el-Hac 22/17.
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Kur'an'ın

Ehl-i Kitab olarak isimlendirdiği inanç gruplarının peygamber anlayışına ve kendilerine peygamberleri aracılığıyla Allah tarafından
gönderilmiş kitap veya suhuflara sahip bulunmalan gerekmektedir.
Kur'an'da din sahiplerinden inanmalan istenen diğer esas ahiret inancıdır.sı
Bu durumda Ehl-i Kitab olarak zikredebileceğimiZ din mensuplarının be1irtilen temel inanç esaslarına inanmış olmaları gen~kmektedir. Zira Kur'an söz
konusu terkiple, kitap sahipleriyle müşrikleri birbirinden ayırmaktadır.s2
Kur' an' da Ehl-i Kitab olarak yalnızca Yahudi ve Hıristiyanların muhatap alınması, bu iki din mensuplarının bazı eksiklik ve yanlışlıklarm yanında
Allah, peygamber, ahiret ve kitap inançlannın bullll1P1ası, yani ilaru kaynaga
dayanmaları ve Kur'an'ın o dönemde muhatabı olan insanlarca söz konusu
dinlerin bilinmesi sebebiyledir. Nitekim bu din mensupları Hicaz bölgesinde
önemli bir etkinliğe sahip olarak Müslümanlada iç içe yaşıyorlardı.
İtikadi Açıdan Değerlendirme

Öncelikle, Ehl-i Kitab'ın iki ana grubunu teşkil eden Yahudi ve Hıristi
yanlar hakkındaki ilgili ayetlerden hareketle onların islam akldesine aykırı
düşen inançları ortaya konulup irdelenecek sorıra kelamcılann değerlendir
melerine yer verilecektir. İkinci olarak genelde Ehl-i Kitab'ın itikad1 durumunu ele alan ayetler üzerine durulacak ve bu konuda kelamcı müfessirlerin
görüşlerine de yer verilmek suretiyle bir değerlendirmeye gidilecektir.
Yahudiler

Gerek Kur'an'a, gerekse Yahudi kutsal metinlerine göre kendilerine
tevhid, nübüvvet ve ahiret inancının vahyolunduğu bilinen Yahudiler,
Kur' an' da bu inanç esasları hakkında sahip bulundukları yanlış akideleri sebebiyle tenkit edilmektedirler. "Yahudiler 'Üzeı;r Allah'ın oğludur' dedil"er ... " 53,
"Yahudiler ve Hıristiyanlar 'Biz Allah'ın oğullarıyız ve sevgilileriyiz' dediler.

sı

Bkz. Bakara 2/62; el-Mrude 5/69, el-Hac 22/17.

sı

Bkz. Bakara 2/105; Al-i İınran 3/186; el-Maide 5/82.

53

et-Tevbe 9/30.
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'Öyleyse 'gilnahlannızdan dolayı size niçin azap ediyor?' de. Hayır siz de O'nun
yarattıklanndan, sıradan insanlarsınız"54,

"Allah fakir, biz zenginiz" diyenierin sözlerini, andolsun ki, Allah
Onların

bu sözlerini ve

haklı

yazıp kaydedeceğiz. 'Tadın,

"Yahudiler,

'Allah'ın

o harlı

ateş azabını" diyeceğiz"5s,

eli çok

sıkıdır'

dediler. Söyledikleri söz sebebiyle aniann

elleri bağlmısın ve lanete uğrasınlar! Aksine Allah'ın elleri açıktır,
Andolsım,

işitmiştir.

bir sebep ortada yokken peygamberleri öldürmelerini

dilediği

gibi verir.

Rabbinden sana indirilen, onların çoğunun azgınlığını ve kiifriinü azdı

nyor. Biz, onların aralanna tti kıyamete kadar düşmanlık ve kin atmışızdır. Ne zasavaş

man

için bir

ateş yakınışlarsa;

bozgımculuğa koşarlar. Şüphesiz
etmiş

ve

Allah onu

layıkıyla korunmuş olsalardı, onların

cennetZere

koyardık."56

söndünniiştiir.

Allah bozgunculan sevmez.

rneiili.ndeki ayetler

Onlar yen;üziinde

Eğer

kitap ehli iman

kötülüklerini örter, nimeti bol olan

onların

tevhld

inancını

zedeleyici

anlayışlarını eleşti.rrnektedir.

Öte yandan onların din adarnlarını rab edinmeleri "Onlar, Allah'dan baş
ruhbanlannı (rahiplerini) de kendilerine Rab edindiler,
Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolımnıuş
lardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, miişriklerin ortak koştuğu şeylerden de
münezzehtir''57 rnealindeki ayetle dile getirilmiştir.
ka ahbar (bilginlerini) ve

Yahudilerin nübiivvet anlayışına gelince, Eski Ahid'de Rab Yalıova'nın
yeryüzünde insanı yaratmasıyla birlikte kendi iradesini onlara bildirdiği belirtilmektedir. Yahova Adern'e5s, Kain'e59 ve Nllh'a6o vahyetrniştir. NUh'dan
başlayarak Tanrı ile insanlar arasındaki ilişki, ahidleşrne üzerine ternellendi-

54

el-Maide 5/18.

55
56

AI-i İrnran 3/181.

57

et-Tevbe 9/31; Aynca bkz. et-Tevbe 9/34.

58

Bkz. Tekvin 2/16; 3/9-19.

el-Maide 5/64-65.

59

Bkz. Tekvin 4/6-15.

60

Bkz. Tekvin 6/13; 7/1.
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rilmiştir. Tanrı

ile insanlık
NUh'la yapılmıştır6ı.

arasındaki

ilk ahid tufan felaketinden sonra

Eski Ahid, Tann ile insan arasındaki bu diyalog ve ahidleşmeyi aktarmakla birlikte İbrahim' e kadar hiçbir şahsı peygamber olarak isimlendirmez.
Yahudi geleneği de İbrahim' den önce kimseye peygamberlik unvanı vermemektedir 62. Eski Ahid'de nübüvvet müessesesi Tanrı'nın şahsında
İsrailoğullarıyla ilk alıdini gerçekleştirdiği İbrahim'le başlatılmış, Musa _ile
zirve noktasına çık8.!hlınış ve nihayet Malaki peyg').mberle sona erdirilmiştir.
Bu statü çerçeves4lde
nübüvvet müessesesi İsrailoğUllarına has olmakla mil,
li bir mahiyet arz eder. Doğrusu semav1 bir dinln tanrı-insan ilişkisini milli
düzlemde değerlendirmesi düşündürücüdür.
Üstelik E~ki Ahid' de peygamberlerle ilgili olarak yer alan bir takım ifadeler; Kur' an' da takdim edilen nübüvvet anlayışı açısından değerlendirildi
ğinde dikkat çekmektedir. Musa'nın "(Ey Rab) Kızgın öfkenden dön. Kavınine
karşı bu kötülüğe nadim ol"63 , "Niçin kuluna kötülükle davrandın? Niçin senin
gözünde lütuf bulmadım ki~ bu kavmin bütün yükünü bana yüklüyorsun?
Bütün bu kavme ben mi gebe kaldım? Onları ben mi doğurdum ki, bana, lala
eınzikle çocugu taşıdığı gibi atal~ına and ettiğim diyara kucağında onlan
taşı, diyorsun. Bütün bu kavme vermek için nereden et bulayım? Bütün bu
kavmi ben yalnız taşıyamam. Çünkü bana çok ağırdır. Eğer benimle böyle
davranırsan, niyaz ederim, eğer gözünde lütuf bulamadımsa, beni hemen
öldür ve sefaletiiDi görmeyeyim." 64 şeklindeki ifadeleri, Lut'un kızlarıyla zina ettiği iftirası6s gibi ifade ve haberlerin Kur'anla uyuşması mümkün değildir. Ancak Eski Ahid'de ne Adem ne de Lut peygamber sayılmamaktadır
lar.

61

62

"0, Nilh ve nesline, birbirlerinin kanlannı akıtınamaları ve kanlı et yeınemeleri şartıyla bir
daha tufan felaketi alınayacağını temin etmiştir" (fekvin 9/1-17).
"Nevua", Ozar Israel (ed. J. D. Eisenstein), Berlin 1924, Vll, 3.; İbn Meymı1n, Deliiletii'lHüseyin Atay), Ankara 1974, s. 157-158.

hii'inıı (nşr.

63

Çıkış

32/7-14.

64

Sayılar

65

Bkz. Tekvin 19/30-38.

11/10-15.

KELAMCILARIN EHL-İ KİTABA YAKLAŞlMLARı

nın

339

Yine Eski Ahid tarafından peygamber sayılmayan Eyyilb'ün hastalığı
ileriediği dönemlerde sabretmeye güç yetiremeyerek: "Doğmuş olduğum

gün yok olsun. "Rahimde bir erkek peyda oldu" diyen gece de yok olsun. O gün karanlık olsun"66 şeklindeki ifadeleri Eyyilb peygamber hakkında Kur'an'da ve-

rilen bilgilerle uygunluk arz etmesi mümkün görünmemektedir. Yine Eski
Ahid' de Davı1d'un evli bir kadınla beraber olduğu, kocasını bir planla öldürtüp onunla evlendiği ifade edilir67. Süleyman'ın hanımlarına uyarak başka
ilahların ardınca gittiği6s anlablır. Eski Ahid'de Davı1d ve Süleyman her ne
kadar kral olarak takdim edilseler de faaliyetleri nebevi olup, Tanrı kendilerine seslenmiştir.
Kur'an'da Hz. Musa'nın İsrailoğullarına peygamber olarak gönderildiği,69 kendisine Tevrat'ın veril?-iği7o kardeşi Harun'un da ona yardımla görevlendirildiği 71 açıkça ifade edilmektedir. Bunun yanında İsrailoğulları'nın
kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladıkları,72 onları öldürdükleri,73
Hz. Peygamberin geleceğini ve onun kitap getireceği hususunu gizledikleri
bildirilmektedir.74 Yahudi kutsal metni ile Kur'an'daki genel ve İsrailoğulla
rına takdim edilen nübüvvet anlayışı mukayese edildiğinde İsrailoğullarının
nübüvvet anlayışında zamanla bazı değişikliklerin gerçekleştiği ve Kur'an'ın
bunları tashih ettiği anlaşılmak~adır.
Nitekim Mu'tezili alimlerden Kad1 Abdülcebbar (ö. 415/1024) Şerhu'l
usUli'l-haınse adlı eserinde Yahudilerin Hz. Muhammed'in nübüvvetini kabul etmemeleri, Hz. Musa'nın şeriatının nesh olunduğu ve Hz. Muham. med'in peygamberliğinin Hz. Musa tarafından müjdelendiği ve onların iddialarına karşı Hz. Peygamber'in nübüvvetinin isbah hususları üzerinde
durmuşbır 75 Eş'ariyye'den Ehıl Bekr Muhammed b. Tayyib el_;_Bakıllaru (ö.
66 Eyyfıb 3/1-4.
67 Bkz. II. Samuel11/2-27.
68

69

.Bkz. !.Krallar 11/1-13.
Bkz. es-Secde 32/23.

70

Bkz. Bakara 2/51, 53, 87; el-En' am 6/154; Hild 11/119; el-İsra 17/2.

71

Bkz. Meryem 19/53; Tma 20/29-30, 42.

72

Bkz. Bakara 2/88, 91, 101, 140; en-Nisa 4/55; el-A'raf 7/175-177.

73

Bkz. Bakara 2/87; Al-i İmran 3/21, 112, 181, 183.

74

Bkz. el-A'raf 7/157, el-Feth 49/29; el-Miiide 5/146; el-En' am 6/20.
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muştur.75 Eş'ariyye'den

Ebu Bekr Muhammed b. Tayyib el-Bakıllaru (ö.
403/1013), Temh1dü'l-'evii'i'l adlı eserinde Yahudilere karşı Hz. Muhammed'in
nübüvvetinin isbab ve Hz. Musa'nın şeriabnın neshi konularını bir takım akli izahlarla ele alrnıştır.76 İbn Hazm ise el-Fasl adlı eserinde Yahudilikiçin genişçe bir bölüm ayırrnış ve ağırlıklı olarak Yahudilerin kutsal metinlerinin
tahrif olunduğu konusunu işlerniştir.77

"Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver. Muhakkak ki ben, yalnızca ben
Allah'ını. Benden başka tanrı yoktur. Bana kulluk et; beni anmak için namaz kıl. Kı-
yarnet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşine düştüğü şeı;in karşılığını bulsun diye
neredeyse onu (kendimden) gizleı;eceğim. Ona inanmayan ve nefsinin arzuları1Ja
uyan kimseler sakın seni ondan (kıyanıete inanmaktan) alıkoymasın; sonra mahva- lıtrsım!" 78 mea1indeki ayet ile " (Ehl-i Kitnb:) ''(ahudiler Hıristiyanlar hariç hiç
kimse cennete girenıeı;ecek' dediler. Bu onların kııruntusudur. Sen de onlara: 'Eğer
sahiden doğru söylüyorsaııız delili~ıizi getirin, de." 79 şeklindeki ayet onlara ahiret
inancının vahyolunduğunu göstermektedir.
Halbuki Yahudilik'te ahiret anlayışı bütün mezheplerin üzerinde ittifak
belirgin bir keyfiyet taşımamaktadır. Hz. Musa'ya vahyolunduğuna
inanılan Tevrat'ın kitaplarında çok açık bir öteki dünya anlayışına rastlanıl
mamaktadır. İşaya kitabında belli temalar bulunmakla birlikte ancak
Danyal' ın kitabında bir ahiret inancına rastlanrnaktadır .so
ettiği

Hıristiyanlar

Kur'an-ı
dilrniş,

Kerim' de Hıristiyanlık semavi dinlerden biri olarak kabul e-·
Hıristiyanlar da "Ehl-i Kitab" statüsü içinde değerlendirilmiştir. Ay-

Bkz. Kadi Abdülcebbiir, Abdullah b. Ahmed,
man), Kahire 1384/1965, s. 576-584.

Şerhu'l-usUli'l-lıamse (nşr.

Abdülkerim Os-

76

Bkz. BiikılHin'i, Ebu Bekr Muhammed b. Tayyib, Teııılıtdü'l-'evii'i'l (nşr. İmiidüdd'in Ahmed
Haydar), Beyrut 1407/1987, s. 156-164, 204-212.

77

İbn Hazm, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed, el-Fas! ji'l-milel ve'l-e/ıvii' ve'n-ııiJıal, Kahire
1317-21cBeyrut 1406/1986, I, 98_:217.

78

Tiihii 20/13-16.

79

el-Bakara 2/111.

80

Bkz. Danyal 12.
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din mensupları içinde inananlara sevgice en yakınının "Biz Hıris
tiyanlarız" diyenierin olduğu, onların içinde kibirlenmeyen keşiş ve rahiplerin bulunduğu belirtilmişfu.81
nca

diğer

kendilerine apaçık deliller geldikten soma
ifade edilir.82 Hadislerde de Yahudi ve Hıristi
yanların ayrılığa düşecekleri ve çeşitli gruplara bölünecekleri belirtilir.83 Yine
Kur'an'da onlardan Allah'ın elçisine uymak, ona yardırnca olmak ve Allah' ın göndereceği bütün nebllere uymak yönünde kesin söz alındığı, ancak
onların kendilerine peygamberleri tarafından zikredilenlerin önemli bir
Kur'an da

Hıristiyanların

parçalanıp ayrılığa düştükleri

bölümünü unuttukları ifade edilmektedir.84
Kur'an ve hadislerde Hıristiyanların dinleriyle ilgili olarak somadan sahip oldukları yanlış kanaatlerini d üzeltmek bağlamında üzerinde durulan en
önemli konulardan biri Hz. Isa'nın statüsü meselesidir. İlgili ayetler bir bütünlük içinde değerlendirildiğinde pek çoğunda Hz. Isa'nın Allah'ın kulu ve
elçisi olduğu hususu üzerinde d urulduğu görülür.
Bazı ayetlerde Isa'nın Allah'ın kulu olduğu doğrudan ifade edilirken85,
bazılarında

da onun melekler tarafından Meryem'e müjdelenişi, Meryem'in
Allah'ın kudretiyle kendisine bir insan eli değmeden hamile kalması ve İ
sa'yı dünyaya getirmesi aktarılır. 86 "Allah indinde fsfi'ııııı durimııı Adeın gibidir.
Allalı onu topraktan yarattı. Sonra ona "Ol!" dedi ve olııverdi"8 7 mealindeki ayetle onun babasız olarak mucizevi doğumu dile getirilir. Yine onun kulluğunu
vurgulamak amacıyla olmalı ki Kur'an'da Isa için 16 kez Meryem oğlu Isa (Isa b. Meryem) terkibille yer verilmişfu.88

81

Bkz. el-Maide 5/82.

82

Bkz. Al-i İmran 3/105.

83

Bkz. Ebu Davild, "Sünne", 1.

84

Bkz. el-Maide !:1/14. Ayrıca bkz. Fahreddin er-Razi, Mefiltllıu'I.-gayb, XI, 188-189; İbn Keslr,
Tefslrü'l-Kur'ilni'l-'azfm, II, 33-35.

85

Bkz. en-N isa 4/172; Meryem 19/30; ez-Zuhruf 43/59.

86

Bkz. Al-i İmran 3/45-49; Meryem 19/16-29; el-Enbiya 21/91; et-Tahrlrn 66/12.

87

Al-i İmran 3/59.

88

Bkz. M. F. Abdülbili, el-Mu'cem, "'İsa" md ..
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Kur' an' da Hz. Isa'nın kulluğu defalarca ifade edildikten sonra onun Allah' ın resUlüB9 ve nebisi90 olduğu hususu üzerine vurgu yapılmış, nübüvvet
müessesesinin ana temaları Isa'nın peygamberliğini açıkça ortaya koyacak ·
tarzda sıralanmışhr. Diğer peygamberler gibi Meryem oğlu Isa'dan da Allah'ın risaletini tebliğ edeceğine, bu konuda onu hiçbir şeyin engellemeyeceğille dair kesin bir söz alınmışhr.91 Allah Taala, Isa'ya vahyettiğini92 ve "içinde doğruya rehberlik ve nfu bulunmak, önündeki Tevrat'ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncll'i verdik" 93 mealindeki ayetle
de ona kutsal kitap verildiğini ilan etmektedir. Aynca ona mucizeler verildiği ve RUhulkudüs'le desteklendiği de belirtilmiştir. 94
Gerek Kur'an'da gerekse hadislerde Hz. Isa'nın Allah'ın kulu ve elçisi
olduğu hususuyla doğrudan bağlantılı olarak önemle .üzerinde durulan bir
diğer nokta da Hıristiyanların onun ulUhiyetine dair sahip oldukları inançlannın reddedilmesidir.
Hıristiyanların

"teslls" inancına "Ey Ehl-i Kitabi Dininizde aşırı gitmeı;in
ve Allah hakkında, gerçekten başkasım söylemeı;in. Merı;em oğlu Isli Mesfh, ancak
Allah'ın resıtlüdiir, (o) Allalı'ın Merı;em'e ulaştırdığı kelimesidir, O'ndan bir nıh
tıır. Şu halde A~lah'a ve peı;gamberlerine iman edin. "(Tann) üçtür" deıneı;in, sizin
için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek Allah'tır. O, çocıığıı
olmaktan nıiinezze1ıtir."9S mealindeki ayette de olduğu gibi karşı çıkılmış, onlara Allah'ın birliği hahrlatılmışhr. Söz konusu ayetle ilgili açıklainalarında
Fahreddin er-RaZı diğer müfessirlerin görüşlerini de taparlar mahiyette iki·
görüş getirmektedir:

89

Bkz. en-Nisa 4/157, 171; el-Maide 5/19; el-Had!d 57/27; es-Saf 61/6.

90

Bkz. Meryem 19/30.

-91

92

Bkz. el-Ahzab 33/7; Ayrıca bkz. Fahreddin er-Razi, Meftitllıu'l-gayb, XXV, 196-7; İbn Kes!r,
Tefslrü'l-Kur'tini'l-'azlm, 111,477.
Bkz. en-N isa 4/163; el-Maide 5/117.

93

el-M ai de 5/46. Aynca bkz. Meryem 19/30.

94

Bkz. Bakara 2/87, 253.

95

en-N isa 4/171.
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Bunlardan birincisine göre ayet "Allah cevher itibariyle bir, asıl itibariyle üçtür, demeyin" şeklinde bir anlama gelmektedir. Bu konuda Hıristiyanla
rın görüşleri bir bütünlük arz etmemesine rağmen ortaya çıkan durum onların üç sıfatla mevsllf bulunan bir zat telakkisini isbat ediyor olmalandır. Ancak o sıfatıara Isa ve Meryem' de olduğu gibi Tanrı'nın hulillünü kabul etmektedirler. Bu durumda onlar her ne kadar bunlan sıfat olarak isimlendirseler de gerçekte kendi kendilerine kffim zatlar isbat·etmiş olmaktadırlar.
İkinci görüşe göre ise "selasetün" kelimesi mahzfıf bir mübtedanm ha-

beridir. Fakat ilimler mübtedanm belirlenmesi hususunda görüş ayrılığına
düşmüşlerdir. Ayeti bazıları "asıllar üçtür, demeyin" şeklinde anlarken,
Zeccac, "Ey Meryem oğlu Isa! İnsanlara "Beni ve anamı, Allah'tan başka iki
tanrı bilin" diye sen mi dedin?. "96 mealincieki ayetin Hıristiyanların "Allah,
Mesih ve Meryem üç ilahtır" şeklindeki ifadelerine dehl teşkil etmesinden
hareketle "İlahlanmız üçtür, demeyin" anlamını tercih etmiştir. Ferra ise ayetin "onlar üçtür demeyiniz" şeklinde anlaşılması gerektiğini, Isa ve Meryem'in Allah ile zikredilmesinin her ikisinin de ilah kabul edildiğini ima ettiğini belirtmiştir.97

Hıristiyanların Isa'yı Tanrı'nın oğlu (İbnullah) ve teslls inancının bir un-

suru olarak da Rab kabul etmeleri "Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih'tir"
diyenler andolsun ki kafir olmuşlardır."9S şeklindeki ifadelerle reddedilmiş
tir. Farklı ayetlerde de Allah'ın çocuk edinmeyeceği, bu tür iddiaların iftira
olduğuna dikkat çekilmiştir.99 Isa'nın Hıristiyanlara k~disini tanrı olarak
takdim etmediği de "Allah: Ey Meryem oğlu Isa! İnsanlara "Beni ve anamı,
Allah'tan başka iki tann bilin" diye sen mi dedin, buyurduğu zammı o "Hiişii! Seni
tenzih ederim; hakkım olmayan şe-ı;i söylemek bana yakışmaz. Hem ben· söylese-ı;dim
sen onu şüphesiz bilirdin." 1oo mealincieki ayetle açıkça ilan edilmektedir.

96

el-Maide 5/116.

97

Fahreddin er-Razi, Mejfitllııı'l-gayb, XI, 116.

98

el-Maide 5/17. Ayrıca bkz. el-Miiide 5/72; et-Tevbe 9/30.

99

Bkz. Yı1nus 10/68; el-Kehf 18/4-5; Meryem 19/88-89; el-Enbiya 21/26; el-Mü'rninun 23/91;
el-Furkan 25/2.

ıoo

el-Maide 5/116.
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Kelfunolann Hıristiyanlığa karşı yaklaşımlanna gelince burada iki örnek vermek yeterli olacaktır. Mu' tezili kelfunolardan Kadl Abdülcebbar, öncelikle Hıristiyanlarm Tanrı inançlarını; yani teslls akldesi ve Hz. Isa'yla ilgili
anlayışlarını şöylece özetler:
Hıristiyanlarm

hemen hepsi Allah Taala'nm eşyanın yarahası olduğu
na, Yarahcmm ·hayat sahibi ve mütekellim olduğuna, O'nun hayalının
"Rfihulkudüs" ve kelfunınm da "İlim" olduğuna inanmaktadırlar. O'nun
hayahnı kudret olarak kabul edenler de vardır.- Allah Taala'nm kelamı ve
kudreti kadlmdirler. O'nun kelamı, yeryüzünde cesette zuhur etmiş olan ve
Mesih olarak kabul ettikleri Oğul' dur. Ancak Hıristiyanlar, Mesih'in tabiah
hakkında fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Bazıları Mesih'i kelamm ve cismin
birleşimi, bazıları cesetsiz "Kelime", bazıları da Meryem'in karnında yaratılmış ceset haline gelen "Kelime" olarak kabul etmektedirler.
Kadl Abdülcebbar, Hıristiyanlarm Ya'kı1biyye; Nestfuiye ve Melkaiyye
olmak üzere üç ana mezhebe ayrıldıklarını belirtmiş, bunların ittifak halinde
olduklan hususlan 'da şöylece özetlemiştir: Yaraha Tann bir "Cevher" ve
Baba, Oğul ve RCıhulkudüs olmak üzere üç asıldan (ekarum-i selase) ibarettir. "Baba" kadim, hayat sahibi ve mütekellim (konuşan), "Oğul" keHim,
"Ruh" ise hayattır. Söz konusu üç asıl cevheriyyette bir ve asıllıkta (Uknuıniyye) farklıdırlar, Oğul Baba'dan doğmuş değil, Ruh da Baba ve Oğul'dan
neş'et etmiş değildir. Oğul'un oğulluğu nesil yönünden olmayıp Baba ile
ralarındaki ilişki, kelfunm akıldan, alevin ateşten ve ışığın güneşten çıkışm
daki gibi bir ilişki mahiyetine sahiptir.

a-

Söz konusu üç mezhep, Oğul'un Mesih olarak isimlendirilen bir şahısla
birl:ştiği (ittihad), bu şahsın insanlar için ortaya çıkhğı, çarmiha gerildiği ve
öldürüldüğü hususlannda görüş birliği içindedirler.ıoı
Eğer Hıristiyanlar

Müslümanlan kastederek "Siz Mesih'in Allah'ın kelimesi ve ruhu olduğunu kabul ettiğiniz halde onun Allah'ın oğlu olduğunu

ıoı

Bkz. Kadi Abdülcebbar, Abdullah b. Ahmed, el,-Muğnl fi ebviibi't-tevlıld ve'l-'adl, (nşr. Tiiha
Hüseyin- İbrahim Medkur v.dğr.), Kahire 1382-85/1962-65, V, 80-81; a. rnlf., Şerhu'l-.
usfili'l-harnse, s. 291.
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niçin kabullenmiyorsunuz?" diyecek olurlarsa Kadl Abdülcebbar buna şöyle
cevap veriyor:

Hz. İsa'nın Allah'ın kelfuru olarak isimlendirilmesi, insanların kelamla
hidayete erdikleri gibi Hz. İsa'yla da hidiiyete ermeİeri gerçeğini kastetmek
içindir. Onun Allah'ın ruhu olarak isimlendirilmesi ise ruhlarının cesetlerinde yaşadığı gibi insanların onun sayesinde dinlerini yaşarnaları anlamını taşırnaktadır.102 O ayrıca, aslında kelarnm manzfun harflerden ibaret olması ve
fakat İsa'nın cisim olması sebebiyle "Allah'ın kelimesl." olarak isimlendirilmesini uygun bulmaz, onun ve davetinin sayesinde hidayete erilmesinden
dolayı

bu tür bir

İsimlendirmenin anlamlı olabileceği

kanaatini

taşımakta

dır.103

Eş' ar1 kelamcı Bakillam ise İsa' da Tanrı'nın ilaru kelamının Meryem' den
doğan

bedenle bir araya geldiği inancına, Hıristiyanlar kadlrn olan "kelime"nin somadan yaratılmış olan cesetle ilitilatını ve karışmasını mümkün
görüyorlarsa onun cesetle birleşmesini ve ona dokunmasını nasıl inkar ederler? Ayrıca bu durum, somadan yaratılmış varlıkla bir araya gelen kadlın
varlıkta yaratılmışlık özelliklerinin bulunmasını gerektirdiği gibi, yaratılmış
varlıkta da kadlın varlığın özelliklerinin bulunmasını gerektirmez ıni? şek
lindeki sorularla karşı çıkar. "Kelime" nin hadis değil de kadlın olmasını kim
takdir etti? Ya'kubiyye'nin ittihadı "kelime"nin ete, kana dönüşmesi şeklin
de anlamasını ise -daha önce et ve kan olmayan "kelime"nin bu dönüşüme
tabi

olması

masının

da

caiz

olduğuna

gerekliliği

göre-

teziyle

kadlın

tutarsız

olan "kelime"nin ittihacila hadis ol-

bulur. Melkiyye'nin "kelime" ile cese-

din birleşmesini (ittihadını) iki şeyin bir oİınası, çoklugun azlığa dönüşmesi
yani "kelime" ve onunla birleşen şeyin bir olması şeklinde anlamasını ise
böyle bir ittihadın ihtilat ve imtizac olmadan imkansızlığından hareketle
tenkit eder. Bu da ancak dokunma (bitişik olma) ve yapışık olmakla mümkündür. Bu hususlar da sadececisimleriçin söz konusu olan ve fakat kadlın
olan "kelime" hakkında düşünülemeyecek hareket ve sükfuı mesabesinde-

ıoi

Bkz. Kadi Abdülcebbar, el-Muğııl, V, lll.

103

Bkz. Kiidi Abdülcebbar, el-Muğızl, V, 112.
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dir. Bu takdirde de "kelime" açısından ittihad
şey bir olmayacak demektir.104

gerçekleşmeyecek

ve asla iki

Bakıllaru'nin

genelde testis anlayışı ve özelde "kelime"nin Mesıh'in bedeniyle ittihaclma yönelik bir başka eleştiri noktası da Hıristiyanların ittihadm bir fiil olduğuna inanmalarıdır. O, öncelikle söz konusu fiilin bir faili olup olmadığı sorusunu ortaya atar. "Eğer bir failinin olmadığını iddia ederlerse diğer fiil ve olayların da faillerinin olmadığını kabul etmeleri gerekir.
Şayet ittihadın bir faili olduğunu kabul ederlerse bu fallin kim olduğunu belirtmelidirler" der.
Bakıllaru, sırasıyla

söz konusu fallin testisin asıllarını bir araya getiren
"el-cevherü'l-am"mın veya üç asıila cevherin birlikte fail olmaları ihtimalini
ele alır, bu ihtimalierin de ittihadın sadece "Oğul"la gerçekleştiği anlayışına
aykın düşeceğini belirtir. İttihadın sadece "Oğul"la gerçekleşmesi durumunda da neden diğerleri değil de "Oğul" sorusunu dile getirir ve bu sorulara karşı Hıristiyanların tutarlı cevaplarının ~ulunmadığını belirtir.1°5
Bakiliarn Allah; m kelfunının neden bir başka peygamberle ittihadda bulunmadığını sorar ve eğer Hz. Isa'nın birtakım mucizelerinin bunda katkısı
olduğu ileri sürülürse diğer peygamberlerin de pek çok mucizeler gösterdiklerini belirtir. Ancak o, bu tenkitlerinde spekülatif itirazlar ileri sürüyor görünmektedir. Öte yandan Bakıllaru, Hz. Isa'nın İnciller'de kendisini Tanrı. olarak takdim etmediğini belirterek eğer onun babasız olarak dünyaya
gelmesi onun Allah'ın kelfunının kendisine hulfrl ettiği Tarın olduğu
yönünde delil olarak kullarıılacak·olursa, hem annesiz hem de babaşız olarak
yaratılan Hz. Adem'in böyle bir statüye daha layık olduğunu ileri
sürmektedir .1°6
·
" (Ehl-i Kitab:) 'Yahudiler Hıristiyanlar hariç hiç kimse-cennete giremeyecek'
dediler. Bu onlanıı kuruııtusudur. Sen de onlara: 'Eğer sakiden doğru söylüyorsanız

104

Bkz. Ebı1 Bekr Muhammed b. Tayyili el-Biik.ıllani, et-Tenılıld fi'r-red 'ale'l-Mii/hideti'l-'Mu'athla ve'r-Riifiza ve'l-Haviiric ve'/-Mu'tezi/e (nşr Mahmud M. Hudayri-M. Abdülhadi
·
Ebu Ride), Kahire 1366/1947, s. 86-89.

105

Bkz. Bakillani, et-Tenıhid, s. 90.

106

Bkz. Bakillani, et-Tenıhid, s. 91-92.
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mealindeki ayet Hz. Isa'run ashabına da ahiret hayahnın vahyolunduğunu göstermektedir. Ancak Hıristiyanlık'taki ahiret anlayı
şı da belirgin bir mahiyet taşımamaktadır. Bu kıyametten sonra gerçekleşe
cek bir öteki dünya anlayışı mı yoksa bu dl.inya hayahnda gerçekleşecek
"Göklerin Krallığı" mıdır, bu konuda bir netlik sÖz konusu değildir.

delilinizi getirin,

de."l07

Ehl-i Kitab Hakkında Genel Değerlendirme
Kur' an' da Ehl-i Kitaba karşı takınılması gereken tavır
Allah Kur'an'ı Ehl-i Kitab hakkında "şahit ve gözetici" olarak indirmişıos, peygamberlerin arasının kesildiği "'?ir dönemde,"Biie müjdeci ve uyancı gelmedi"I09 denilmemesi için son peygamberi göndenniş, bunu da: "Ey
kitap ehli! Kitaptan gizleyip durduğunuzun çoğunu size açıkça anlatan ve
çoğundan da vazgeçen peygamberinriz gelmiştir; doğrusu size Allah'tan bir
nur ve apaçık bir kitap gelmiştir" no şeklinde açıklanmıştır.
Buradan, İslam' ın amacının Ehl-i Kitab' ın yanıldığı; gizlediği, ihtilafa
düştüğü veya inkar ettiği konularda doğrulan bildirmek ve bu..rılara inanmaya davet ehnek olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Kur'an da: "Şüphesiz bu
Kur'an İsrailoğulları'na ayrılığa düştükleri şeyin çoğunu anlahnaktadır" denilir.m Kur'an'ın bu açıklamalan daha ziyade dinin ana konuları olan
ulfihiyyet, nübüvvet, ahiret ve ilarn kitaplar hakkındadır.
Kur' an' da Müslümanlarm Ehl-i Kitab'la olan ilişkileri için şu talimat verilir: "Kitap ehlinden zulmedenler dışında kalanlarla en güzel şekilde mücadele edin ve şöyle deyin: 'Bize indirilene de size indirilene de inandık Bizim
tanrımız da sizin tanrınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur'' 112

107

el-Bakara 2/111.

108

el-Maide 5/48.

109

el-Maide 5/19.

110

el-Maide 5/15.

lll

en-Nemi 27/76.

112

el-Ankebfıt

29/46.
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Kur'an Ehl-i Kitab'ın yaniışiarım düzeltir ve onlan Allah'in birliği inancına dayalı ortak birilkede Müslürnanlarla birleşmeye çağınr.m "De ki: Ey kitap ehli! Tevrat'ı, İndl'i ve Rabbinizden size gönderilen Kur'iin'ı uygıılaınadıkça
hiçbir temeliniz olınaz" 11 4 mealincieki ayet Kur'an'ın öncekileri, önceki kitapların da, Kur'an'ı tasdik ettiğini göstermekle birlikte Ehl-i Kitab'ın kendi peygamberlerinin getirdiği kitaplara tam inandıkları takdirde Kur'an'a da i- '
nanmaları gerektiğini bildirmektedir.
Öte yandan gerek Kur'an da 115 gerekse hadislerde Ehl-i Kitaba karşı
sergilenen ilk tavrın, onların Hz. Muhammed'in mesajım kabule davet edilmeleri şeklinde gerçekleştiği görülür. Nitekim Hz. Peygamber Muaz b. CebeYi Yemen' e gönderirken Ehl-i Kitab'dan bir toplulukla karşılaşacağını, onları ilk olarak davet edeceği hususun Allah'ın birliğine inanmaları olduğunu
belirtmiştir. Bunu kabul ettikleri takdirde Allah'ın onlara gündüz ve gece beş
vakit namazı farz kıldığını haber vermesini, namaz kıldıklarında da Allah'ın
onlara mallarının zekatının zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmesini farz
kıldığını haber vermesini istemiştir. Bunu da kabul ettikleri takdird7 onlardan mallarının zekatım almasım ama bunu .mallarının kıymetli olanlarından
alınamasım istemiştir.116

Ehl-i Kitab İslam'ı kabule davet edilmekle birlikte kendi dinlerini terk
etmeye zorlanmamış, onlarla birlikte yaşamanın gereği olan birtiıkım beşeri
münasebetlere de açıklık kazandırılmış tır. Öte yandan Kur' an' da Hıristiyan
ların kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düştükle
ri ifade edilir.11 7 Hadislerde de Yahudi ve Hıristiyanların ayrılığa düşecekleri
ve çeşitli gruplara bölünecekleri belirtilir. 118 Yine Kur'an da onlardan Allah' ın elçisine uymak, ona yardırnca olmak ve Allah'ın göndereceği bütün
nebllere uymak yönünde kesin söz aiındiğı, ancak onların kendilerine pey-

m

Aı-i imra.n 3/64.

114

el-Maide 5/68.

115
116

Bkz. Aı-i imra.n 3/64.
Bkz. Buhan, "Tevhid", ı, "Zekat", 4ı, 63; Müslim, "İman", 29, 31.

m

Bkz. Al-i İınran 3/ı05.

118

Bkz. Ebu Diivı1d, ''Sünne", ı.
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gamberleri tarafından zikredilenlerin önemli bir bölümünü unuttuklan119 ifade edilmektedir.
Ehl-i Kitab'dan Bazılanın Öven Ayetlerı 2o

"Hepsi bir değildir. Ehl-i Kitabiçinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Onlar
Allah' a ve ahiret gününe inanırlar; iyiliği emreder, kötülükten men ederleİ.
Hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır. Onların yaptıkları
hiçbir hayır karşılıksız bırakılmayacakhr. Allah takva sahiplerirıi çok iyi bilir"I21. Bu ayetin Hz. Peygamber' e inanan Abdullah b. Selam, Esed b. Ubeyd,
Sa'lebe b. Şu'be gibi Ehl-i Kitab alimleri hakkındanazil olduğu rivayet edilmektedir. Dolayısıyla önceden yerilen Ehl-i Kitab'la onlardan Müslüman olanların eşit olmadığı ifade edilmiştir1 22 •

''Ehl-i Kitab'daıı öyleleri var ki, Allah'a, hem size indirilene, hem de kendilerine
indirilene tam bir samimiyetle ve Allah'a boyım eğerek iman ederler. Allah'ın ayetlerini az bir fiyata satmazlar. İşte onlar için Rableri katında edrleri vardır. Şüphesiz
Allah hesabı çahık görür".1 23 Bu ayetinde Abdullah b. Selam veya Necranlı Hı
ristiyanlardar, olup da Müslümanlığı tercih ~den kırk kişi ve Habeşistanlı
otuziki kişi ve Rumlardan sekiz kişi hakkında indiği rivayet edilmiştir.124
"Deki: 'Siz ona ister inanın, ister inanmayın; şu bir gerçek ki bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere o (Kur'an) okımımca derhal yiiziistii secdeı;e kapanır
lar ve derlerdi ki: 'Rabbimizi- tesbih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir.
Ağlm;arak yiiziistii yere kapanırlar. Kur'an okımıak onların saygısını artırır. "125

119

Bkz. el-Maid~/14. Aynca bkz. Fahreddin er-RaZı, Mejfitfhu'l-gayb, XI, 188-189; İbn Keslr,
Tefslrü'l-Kıır'fiııi'l-'azlm, II, 33-35.

120

Ehl-i Kitaptan bazılarını öven ayetler ve müfessirlerin yorumlan için bkz. Mesut Erdal,
"Kur'an!a Göre Ehl-i Kitabın Uhrevi Felah ve Kurtul~u Meselesi", Dicle Üniversitesi İlahi
yat Fakültesi Dergisi, IV/1 (2002), s. 7-12.

121

Al-i İmran, 3/113-115.

122

İbn

Kesir, Tefslrü'I~Kur'ılııi'l-'azfm, I, 405-406; Aynca bkz. Matüridi, Te'vllıltii Ehli's-Siiııne
Fatlma Yusuf el-Hıyemi), Beyrut 2004, I, 301-302.

(nşr.
123

AI-i İmran 3/199.

124

İbn Keslr, Tefszrü'l-Kıır'ılııi'l-'azlm, I, 453-455.

125

el-İsra 17/107-109.
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"Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz, ona da iman ederler.
Onlara Kur'an okunduğu zaman 'Ona iman ettik; çünkü o Rabbimizden
gelmiş hakikattir. Esasen biz daha önce de Müslüman idik' derler. İşte onlara
sabretmelerinden ötürü mükiifatları iki defa verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar, kendilerine verdiğimiz nzktan da Allah nzası için harcarlar.
Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve: 'Bizim işlerimiz bize
sizin işleriniz size. Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri (arkadaş edinmek) istemeyiz', derler" 126
İbn Kesrr bu ayetin tefsiri için Ebu Musa'dan Hz. Peygamber'in şöyle
hııyurduğunu rivayet etti. ''Üç kısım insana iki kat mükiifat verilecektir. Biri-

si, Ehl-iKitab'dan olup kendi peygamberine ve bana iman eden kişidir. İ
kincisi Allah'ın haklarını ve efendilerinin haklarını yerine getiren köledir.
Üçüncüsü ise earlyesini güzelce eğiten, sonra onu hürriyetine kavuşturup
onunla evlenen kişidir. 127'İbn Eb! Hatim'den gelen bir rivayette ise ayette,
Hz. Peygamber'in risa.Ietinden evvelki fetret devriride İslam üzere yaşayan
ve sabreden, daha sonra da Hz. Peygamber' e yetişip ona iman eden kimseler
olduğu belirtilmektedir.1 28
Ehl-i Kitab'ın Olumsuz Özelliklerinden Bahseden Ayetler
Kur'an da bazı ayetlerde Ehl-i Kitab'ın yalan söylediği, kötülük ve düş
manlıkta yarışhğı ve haksız kazanç elde ettikJ.erini, 129 müminlerin iyi durumda olmalarını istemediklerini,130 kıskançlıkları sebebiyle onları dahi saphrmak istedikleri,131 Kur' an' ı ve İslam' ı hafife aldıklarını,132 Allah'ın kelamını
işittikten

i 26

sonra

değiştirdikleri, 133

vahyin bir

el-Kasas 28/52-54.

m, 404-405.

127

İbn Kesir, Tefsirü'l-Kur'ôni'l-'azim,

128

Suyfrti, ed-Dıırnı'I-mensiir, Beyrut 1993, VI, 427.

·129

Bkz. el-Mili de 5/61-63.

130

Bkz. Bakara 2/105.

131

•Bkz. Bakara 2/109.

132

Bkz. el-Maide 5/57.

133

Blr.z. Bakara 2/75.

kısmına inanıp diğer kısmını
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reddettikleri,134 Kitaptaki gerçeği gizledikleri,135 Allah'ın kitabını ciddiye almadıkları ve menfaat karşılığı sattıkları,136 peygamberlerini yalanlayıp öldürdükleri,137 Allah'ın meleklerine düşmanlıkta bulundukları,13B Allah ile
yaptıkları ahdi bozduklan 139 ve neticede kurtUluşun yalnızca kendilerine
mahsus olduğıı vehmine kapıldıkları140 hususları ifade edilmektedir.141
"And olsun 'Allah Men;em

oğlu

Mesih tir' diyenler kafir

olmuşlardır.

Halbuki

Mesih demişti ki: 'Ey İsrailoğulları benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a
kulluk edin. Zira kim Allah'a ortak

koşarsa

muhakkak ki Allah ona cenneti

haranı

etmiştir. Onun varacağı yer ateştir. Zalinılerin yardımcılan
meatindeki
ayet yanında Yahudi ve Hıristiyanlar hakkındaki "Yahudiler: 'Üzeyr Allah'ın
oğludur' dediler. Hıristiyanlar da 'Mesih Allah'ın oğludur' dediler.,. Bu onların ağız
larıyla geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini) önceden inkar edenlerin (müşriklerin) sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da (Hakk'tmı batıla) çevriliyorlar"143;

yoktur''142

"Yahudiler ve

Hıristiyanlar

'Biz

Allah'ın oğııllarıyız

ve sevgilileriyiz' dediler.

'Öyleyse 'giinahlarıııızdan dolayı size niçin azap ediyor?' de. Hayır siz de O'nun
yarattıklarından, sıradan insanlarsınız"144,

sözlerini, andolsun ki, Allah işitnıiştir.

Onların

yokken peygamberleri öldürmelerini yazıp
bını" diyeceğiz"14s şeklindeki

134

Bkz. Bakara 2/85.

135

Bkz. Bakara 2/146.

"Allah fakir, biz zenginiz" diyenierin
bu sözlerini ve haklı bir sebep ortada

kaydedeceğiz. 'Tadııı bakalım ateşin

ayetlerde yer alan hükümlerle "Ehl-i

aza-

Kitab'ın

136 Bkz. Al-i İmran 3/187.
137 Bkz. Bakara 2/87.
138

139
140
141

Bkz. Bakara 2/97.
Bkz. en-Nisa 4/155.
Bkz. Bakara 2/111, 113.
Ehl-i Kitab hakkında olumsuz nitelendirmelerde bulunan ayetler için bkz. Mesut Erdal,
"Kur'an'a Göre Ehl-i Kitabın Uhrev'i Felah ve Kurtuluşu Meselesi", 12-15.

142

el-Maide 5/72; Aynca bkz. el-Maide 5/73.

143

et-Tevhe 9/30.

1')4

el-Maide 5/18.

145

AI-i İmran 3/İ81.
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Allah, peygamber, kitap ve ahiret gibi temel itikadi konulardaki yanlış inançIarı sebebiyle inkar edici konuma düştükleri açıklanmaktadıı:.l 46
Öte yandan Kur' an' daki bazı ayetler Ehl-i Kit_ab'ın şirk benzeri inançlara sahip bulıınduklarını da göstermektedir. Yahudi, Hıristiyan ve müşrikle
rin Allah'a çocuk isnat ettiklerV47 melekleri Allah'ın kızları olarak gördükleri,148 bunlardan Yahudilerin Üzeyr'i Allah'ın oğlu, Hıristiyanların Hz. İsa'yı
Rab ve Allah'ın oğlu kabul ettikleri,149 din adamlarını Rab edindikleri1SO gibi
hususlar ifade edilmekte ve böylece kitap ehli ile müşriklerin bazı konularda
ortak inan:çlara sahip bulıındukları görülmektedir. Ancak Kur'an'daki ilgili
ayetler değerlendirildiğinde müşriklerde şirkle muallel hale gelmiş bir tanrı
inancı bulll{lffiakla birlikte, onların peygamberlere, kutsal kitaplara ve
ahirete inanmadıkları görülmektedir. Dolayısıyla Kur' an' da müşrik olarak
tanımlanan inanç grubuyla, Ehl-i Kitab olarak tanımlanan grup ayrı tutul:..
muştıır.151

Ehl-i Kitab hakkırıda bir değerlendirme yaparken bazı hususları gözden
kaçırmamak gerekmektedir. Şöyle ki Hz. ·Musa, on~an sonraki İsraili peygamberler ve Hz. İsa'ya ümmet olup onların sahih mesajlarını kabul etmiş ve
iman üzere yaşamış olanlar ayrı, Hz. İsa ile Hz. Peygamber arası dönemde
yaşamış ve Hz. Peygamber'in mesajına yelişemeyenler ayrı, Hz. Peygamber
zamanında yaşamış ancak kendilerine tebliğ ulaşmamış olanlar ayrı, kendilerine tebliğ ulaşmış ve kabul etmiş olanlarla kabul etmediği gibi Hz. Peygambere karşı direrimiş ve mücadele etmiş olanlar ayrı değerlendirilmelidir
ler. Bu gruplardan Hz. İsa ile Hz. Peygamber arası dönemde yaşamış ve Hz.
Peygamber'in mesajına yetişernemiş veya Hz. Peygamber zamanında yaşa
mış· ancak kendilerine tebliğ ulaşamamış olanların durumu kelamcıların fetret ehline yönelik yaklaşımları açısından değerlendirilmelidir.
146
147

Bkz. Bakara 2/116; Yiinus 10/68; el-En' am 6/100.

148

Bkz. en-Nahl16/57; el-İsra 17/40.

149

Bkz. et-Tevbe 9/30.

150

Bkz. et-Tevbe 9/31.

151

Bkz. el-Fatiha 1/7; el-Bakqra 2/13; en-Nisa 4/51, 66; et-Tevbe 9/31.

Ehl-i kitap, küfür ve

şirk ilişkisi hakkında geniş

rlm'e GöreElıl-i Kitab ve İsliim, s. 86-93.

bilgi için bkz. Remzi Kaya,

Kıı'raıı-ı

Ke-
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Öte yandan günümüzde de İslam kendilerine insan psikolojisinin kabullenebileceği bir vasatta tebliğ edilmeyen ve üstelik İslam'la ilgili pek çok
menfi propaganda altında kalan Ehl-i Kitab'ın durumunu İslam aJimleri çok
. yönlü değerlendirmelere tabi tutmalıd.ırlar. Bu noktada Müslümanların da
iyi örnek olmak ve İslam' ı gereği gibi temsil etmek bakımından sorumlulukları olsa gerektir.

